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Grza³ka elektryczna
BGC
Instrukcja monta¿u i obs³ugi

Instalacjê, monta¿ i pierwsze uruchomienie urz¹dzenia mo¿e wykonaæ
wy³¹cznie  Instalator posiadaj¹cy uprawnienia elektryczne.

Przy pod³¹czaniu grza³ki nale¿y przestrzegaæ przepisów bezpieczeñstwa i zaleceñ Zak³adu Energetycznego.

Technika dobrego samopoczucia
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Dane techniczne

1 Pokrêt³o wyboru temperatury
2 Pokrywa
3 Prowadnica przewodu
4 Przy³¹cze gwintowane R 1 1/2 (klucz 46 mm)
5 Uszczelka
6 Przed³u¿ka R 1 1/2 - 45 mm (klucz 55 mm)
7 Element grzejny
8 Rurka os³onowa regulatora temperatury

i ogranicznika temperatury bezpieczeñstwa

Typ

Numer katalogowy

Dopuszczalne ci�nienie bar

Zakres temperatury* OC

Moc grzejna** kW

G³êboko�æ zanurzenia*** mm

Przy³¹cze gwintowane R

Materia³: element grzejny

rurka os³onowa

przed³u¿ka

Zastosowanie

BGC

075115

10

oko³o 10 - 80

1; 2; 3; i 5,7   1/N/PE ~230 V
2,7    2/N/PE ~380 V
5,4    3/N/PE ~380 V

455

1 1/2

mied� niklowana

mied� niklowana

mosi¹dz

SB 302 - 1002 AC
SBB 300 - 600 SOL

SBP 200 - 700

* w zale¿no�ci od miejsca monta¿u
** ustawienie fabryczne
*** z przed³u¿k¹

Rys. 1
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Instrukcja obs³ugi
Temperatura wy³¹czania mo¿e byæ regu-
lowana bezstopniowo w zakresie od ok.
10OC do ok. 80OC. Z uwagi na oszczêd-
no�æ zu¿ycia energii ograniczona jest do
ok. 60OC. Instalator mo¿e na ¿yczenie
nastawiæ inny zakres temperatur.

Obs³uga

¯¹dana temperatura nastawiana jest przez
obracanie pokrêt³a wyboru temperatury. Z
chwil¹ osi¹gniêcia temperatury urz¹dzenie
wy³¹cza siê i w³¹cza ponownie automatycz-
nie w przypadku potrzeby. Je¿eli ogrzewa-
nie ma zostaæ wy³¹czone nale¿y pokrêt³o
wyboru temperatury nastawiæ na · (rys. 2)

Konserwacja

Je�li grza³ka zainstalowana jest w urz¹-
dzeniu ogrzewaj¹cym wodê u¿ytkow¹ na-
le¿y zwróciæ uwagê, ¿e: prawie ka¿da
woda przy wysokich temperaturach wy-
dziela kamieñ kot³owy. Kamieñ ten osa-
dza siê szczególnie na elementach grzej-
nych i od czasu do czasu powinien byæ
usuniêty przez Instalatora.
Przy zastosowaniu elementu grzejnego
w zbiornikach z magnezow¹ anod¹
ochronn¹ nale¿y uwzglêdniæ zwiêkszo-
ne zu¿ycie anody. Anodê ochronn¹ i
grza³kê nale¿y skontrolowaæ po oko³o
rocznej eksploatacji.

Rys. 2

Instrukcja monta¿u
Gwarancja ma zastosowanie tylko w przy-
padku, gdy grza³ka zosta³a zamontowana
przez uprawnionego Instalatora, zgodnie z
niniejsz¹ instrukcj¹ monta¿u. Przy monta-
¿u nale¿y uwzglêdniæ równie¿ wskazówki
zawarte w instrukcji monta¿u i obs³ugi pro-
ducenta zbiornika. Grza³ka BGC przezna-
czona jest do systemów grzewczych i sys-
temów ogrzewania wody u¿ytkowej jak np.
zasobników solarnych, zbiorników buforo-
wych oraz stoj¹cych ogrzewaczy wody u¿yt-
kowej produkcji Stiebel Eltron. Dopuszczal-
ne po³o¿enia i miejsca wbudowania grza³ki
w zbiornik pokazano na rys. 3. Przy mon-
ta¿u nale¿y zwróciæ uwagê na naklejkê
"oben" - "góra". Wbudowanie grza³ki od do³u
nie jest ze wzglêdów bezpieczeñstwa za-
bronione. Grza³ka BGC uszczelniana jest
za pomoc¹ uszczelki pokazanej na rys. 1,
poz. 5. Grza³kê nale¿y wkrêciæ conajmniej
do zas³oniêcia po³owu gwintu i osi¹gniêcia
po³o¿enia w którym pokrêt³o regulatora
znajduje siê u góry (patrz rys. 3).
Mo¿liwe jest zastosowanie pomiêdzy grza³-
k¹ a zbiornikiem przed³u¿ki R 1 1/2 o mak-
symalnej d³ugo�ci nie przekraczaj¹cej 65 mm.

Rys. 3

Przy³¹cze wody

Nale¿y uwzglêdniæ wskazówki producen-
ta zbiorników i Zak³adów Wodoci¹gowych.
Przy zamkniêtych systemach ogrzewania
wody zawór bezpieczeñstwa musi byæ
wmontowany w przewód dop³ywu zimnej
wody (zgodnie z rys. 4) i zabezpieczaæ,
przed przekroczeniem ci�nienia roboczego
podanego na tabliczce znamionowej zbior-
nika. Nale¿y u¿ywaæ tylko zaworów posia-
daj¹cych stosowne dopuszczenia UDT.

1 Dop³yw zimnej wody
2 Zawór odcinaj¹cy
3 Zawór redukuj¹cy cisnienie (o ile konieczny)
4 Zawór kontrolny
5 Zawór zwrotny
6 Przy³¹cze pomiarowe
7 Zawór spustowy
8 Zawór bezpieczeñstwa
9 Przewód odprowadzaj¹cy wodêzaworu bezpieczeñstwa
10 Odp³yw ciep³ej wody
11 Naczynie wzbiorcze

Rys. 4

11
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Przy³¹cze elektryczne

Pod³¹czenie elektryczne nale¿y wykonaæ
zgodnie z Polsk¹ Norm¹, przepisami bez-
pieczeñstwa i zaleceniami Zak³adu Ener-
getycznego. Grza³ka BGC przeznaczona
jest do pod³¹czenia sta³ego. Nale¿y dobraæ
wystarczaj¹cy przekrój przewodów zasila-
j¹cych. Urz¹dzenie musi posiadaæ mo¿li-
wo�æ od³¹czenia od sieci na wszystkich bie-
gunach na odleg³o�æ minimum 3 mm, za
pomoc¹ bezpieczników lub przeka�ników.
Grza³ka fabrycznie przystosowana do pod-
³¹czenia na 5,4 kW, 3/PE ~380 V (rys. 5).
Istnieje mo¿liwo�æ uzyskania innych mocy
poprzez pod³¹czenia pokazane na sche-
matach przedstawionych na rys. 6.
Po dokonaniu pod³¹czenia elektrycznego,
w odpowiedniej kratce na tabliczce zna-
mionowej grza³ki nale¿y za pomoc¹ d³u-
gopisu zaznaczyæ moc i napiêcie.
Na wewnêtrznej stronie pokrywy grza³ki,
w miejscu oznakowanym nale¿y nakleiæ
naklejkê ze schematem elektrycznym od-
powiadaj¹cym wykonanemu pod³¹czeniu.
Przewód uziemiaj¹cy musi byæ o 100 mm
d³u¿szy ni¿ pozosta³e przewody.

Rys. 5

Rys. 6

Po dokonaniu pod³¹czenia, w miejscu oznakowanym kreseczkami nale¿y nakleiæ
naklejkê ze schematem elektrycznym odpowiadaj¹cym mocy i napiêciu wykonane-
go pod³¹czenia.

Pierwsze uruchomienie

Przed pierwszym w³¹czeniem system na-
le¿y nape³niæ wod¹. W przypadku urucho-
mieniu urz¹dzenia "na sucho" uszkodzo-
ny zostanie zespó³ regulatora / ogranicz-
nika temperatury i musi byæ wymieniony.
Wymiana taka nie jest objêta gwarancj¹.
W celu dokonania zmian zakresu tempe-
ratur w³¹czania / wy³¹czania nale¿y zdj¹æ
pokrêt³o wyboru temperatury i wykonaæ
nastêpuj¹ce czynno�ci:
zakres ok. 10OC   -  ok. 80OC  - usun¹æ
tarczkê ograniczaj¹c¹ (rys. 7)
zakres ok. 10OC   -  ok. 60OC  - nastawa
fabryczna
zakres ok. 10OC   -  ok. 45OC  - obróciæ
tarczkê ograniczaj¹c¹

     Tarczka ograniczaj¹ca      O� regulatora

Ustawienia do
    ok. 60OC    ok. 45OC    ok. 80OC

Rys. 7

Ochrona �rodowiska naturalnego

Prosimy o wspó³pracê w zakresie prze-
strzegania zasad ochrony �rodowiska na-
turalnego. W tym celu nale¿y usun¹æ opa-
kowanie zgodnie z obowi¹zuj¹cymi prze-
pisami o surowcach wtórnych.
Ø Wszystkie elementy kartonowe s¹ wy-

konane z makulatury i mog¹ byæ wy-
korzystane jako surowiec wtórny.

Ø Wszystkie elementy z drewna nie s¹
pokrywane ¿adnymi �rodkami konser-
wuj¹cymi i mog¹ byæ ponownie u¿yte
lub s³u¿yæ do dalszej obróbki.

Ø Folie wykonane s¹ z polietylenu (PE),
ta�my mocuj¹ce z polipropylenu (PP).
Oba materia³y mog¹ s³u¿yæ jako su-
rowce wtórne.

Gwarancja

Gwarancja obejmuje tylko obszar kraju w
którym urz¹dzenie zosta³o zakupione.
Naprawy gwarancyjne nale¿y zg³aszaæ do
Zak³adu Serwisowego wymienionego w
karcie gwarancyjnej.
Monta¿, pod³¹czenie elektryczne oraz kon-
serwacja urz¹dzenia mog¹ byæ wykona-
ne wy³¹cznie przez uprawnionego Insta-
latora.
Producent nie bierze odpowiedzialno�ci za
uszkodzenia urz¹dzeñ wynik³e z monta¿u
i / lub u¿ytkowania niezgodnego z niniej-
sz¹ instrukcj¹ monta¿u i obs³ugi.

Wskazówka

Przy temperaturach poni¿ej -15OC (np.
podczas transportu lub sk³adowania) mo¿e
zadzia³aæ ogranicznik temperatury bezpie-
czeñstwa. Nale¿y wcisn¹æ przycisk odblo-
kowania.

Przekazanie U¿ytkownikowi

Nale¿y wyja�niæ U¿ytkownikowi zasadê dzia-
³ania urz¹dzenia z uwzglêdnieniem bezpie-
czeñstwa obs³ugi i oszczêdnej eksploatacji.

Stiebel Eltron Polska Sp. z o.o., ul. Instalatorów 9, 02-237 Warszawa, fax: 0-22 / 846-67-03.
Stan na 03.2002. Zmiany techniczne zastrze¿one. TO
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